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נזדים
בנימיני

החזדש: מזר
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 למצוא איו
 עורה אונה
טרה נמזר

 מופיעים ובקצוות ורחב, מלא פה טבעות. יש
חריצים.

 כשהגוף נמרצת, צעידה היא ההליכה
 ומרוכז ממהר שהוא בו וניכר קדימה נוטה
 יוקדות עיניו להשיג. שעליו הבא ביעד כולו

 תלויים העפעפיים התלהבות. ומלאות
 את מזכירות האוזניים לעיניים. מעל ברפיון

 למטה רחבות, למעלה - הלולאה צורת
צרות.

 - נולד שבה השעה מהי יודע שאינו מי
 נמצא מזל באיזה או שלו, העולה האופק מהו

 יוכל - שלו מפת־הלידה את המתחיל הבית
 הופעתו, את המתארת זו, בכתבה להיעזר
 הנ״ל. האופק בעל של ואישיותו דמותו

 אם להיעזר אפשר כאן המופיעה בטבלה
שעת־הלידה. את בערך יודעים

 וכאילו בחוש אבל חזק גופו ורזה, גבוה,
 שנולדה אשה אפילו מאוד. גברי הוא יבש.

 גברי משהו יש - טלה במזל היה כשהאופק
 רחבות, וכתפיים גדולות עצמות בהופעתה.

 ארוכות כפות״הרגליים, ובעיקר הרגליים,
 מראה בעלות קשות,, פנים בולט. באופן

 קשה אבל מלא, שיער פשוט. או מחוספס
ופרוע.

 גבחת. לקבל נטיה לו יש יותר מבוגר בגיל
 כאילו מעודן, לא האף קמורות, הפנים

 וההרגשה בולטת, האף עצם בלתי־מהוקצע.
 והגוף הפנים את מוביל האף כאילו היא

והעצ גרמיות הפנים כלשהי. מטרה לעבר
לעיניים ומתחת צר סנטר בולטות. בהן מות

האופק השעה המזל
טלה בבוקר 6-4 טלה

טלה בבוקר 8-6 שור

טלה בבוקר 10-8 תאומים

טלה בבוקר 12-10 סרטן

טלה בצהריים 14-12 אריה

טלה אחה״צ 16-14 בתולה

טלה אחה״צ 18-16 מאזניים

טלה בערב 20-18 עקרב

טלה בערב 22-20 קשת

טלה בלילה 24-22 גדי

טלה בלילה 02-24 דלי

טלה בבוקר 04-02 דגים

 לעולם טלה במזל עולה אופק לו שיש מי
 שהוא הגדול חסרונו אבל מתעייף, אינו

 לעיתים להתמיד. ומתקשה התחלות מעדיף
זונח ואז עניין, מאבד שהוא קורה קרובות

̂גבתת יש אם  מתחת טבעות או ל
 ולאוזנייו גברית את אם לעיניים*

שלכם! האופק זה - לולאה צוות
 גדולה. כל־כך בהתלהבות בו שהחל מה את

 נלהב, הוא ממידותיו. אחת אינה ההתמדה
על״ידי מופעל וכאילו אימפולסיבי כוח, בעל

 ביקורתי הוא ממנו. החזקים דחפים
רע. מזג בעל ולעיתים

תשוקות בעל סבלנות, נמהר, הוא כמאהב

 הוא מייד. לספק עליו שאותן חזקות
 כמאהב הוא. בדרכו ייעשה שהכל מתעקש

 קולו וחסר־התחשבות. שתלטן מאוד הוא
 על השגורים המישפטים ומצווה. עמוק חזק,
 אחריי", בואו הראשון," להיות רוצה ״אני פיו:

 ״אל ביותר", הטובות הן שלי ״התוכניות
 אותן!״ קורע מייד אני אותי, תעצבן

 מרס כוכב ממוקם שבו למזל לב לשים יש
 שהוא ההיבטים ומהם טלה), מזל (שליט

 למתן יכול זה אחרים. כוכבים עם יוצר
 ולהציג להחמיר או האישיות את ולרכך

 להתחשב גם צריך יותר. נוקשה אישיות
 על להשפיע היכולים ובסטורן, ביופיטר

וההופעה. הקומה
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 על לקחת הזדמנות לכם תינתן אלה בימים
 הקשיים למרות נוספת, אחריות עצמכם

 זה תהיו שבו והלחץ
 לקידום להביא יכול

מכובד. יותר ולמעמד
 על מראה התקופה כל

וביטחון, יציבות יותר
להש שמוכן למי ביחוד

זה. בכיוון מאמצים קיע
 זמן זהו האהבה בחיי

 לזכור אפשר שיהיה
 לאחר גם בחיוב אוחו

קש היווצרות שיחלוף.
 של פיתאומית והשפעה מעניינים חיבה רי

הקרובה. בתקופה חשוב מאוד שיהיה אדם
* * *

 די מצב־הרוח טובה, אינה הכללית ההרגשה
 מרץ חוסר טוב. מרגישים ואינכם ירוד

הא הזמן את מאפיין
 אתם שבו המקום חרון.

 הוא לבלות מעדיפים
 חשק אין והמיטה. הבית
ההכ לבילויים. לצאת

 לעבודה להתמסר רח
 מכם דורש השיגרתית

 מתמיד, יותר להשקיע
 אתם הרומאנטי בתחום

 פגישות מאוכזבים, די
נש השני המין בני עם

 נראים חשובים שהיו קשרים בסודיות. מרות
נמנעת. בלתי והפרידה מיותרים. לפתע

* * ★
 יותר בכם מתחשבים העבודה במקום

הממונים. של להערכה זוכים ואתם מתמיד,
 קל יהיה לא זאת את

השטח, פני על לראות
להי לא הקפידו אולם

מיות לעימותים כנס
חסרי״ עניינים על רים,

מאכ ידידים חשיבות.
 בעיקר אתכם זבים
 מצד חוסר-הבנה בגלל

תמ אל הצדדים. שני
ה* מסקנות. להסיק הרו

באפריל 1וה״ במרס 30
מש יותר עצמכם על תקחו אל קשים, יהיו *
מהבטחות. להימנע וכדאי מסוגלים, אתם *
*
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 חשוב אלה בימים אתכם מעסיקה הקריירה
 תחששו אל עכשיו. עד שהושג מה לבסס

של השיפוט מביקורת.
 לפעול כדאי נכון, כם
הפנימית. ההרגשה לפי
 בתקופה שנעשה מה כל
 השפעה לו תהיה זו

 הורים בעתיד. חשובה
הנו לילדים  מהישגים יי
משו שפה יותר וימצאו

בחו 31וה־ 30ה־ תפת.
 עומס על מראים דש

 לכך ונוסף בעבודה
 לגשת שתצטרכו יתכן - טובה לא הרגשה
 אלה ביומיים הקצב את ולהאט לרופא

* * *
 הקשור מכל מיוחדת הנאה על מראה השבוע

 על הודעה שתגיע יתכן אחרות, לארצות
 אדם של מפתיע ביקור
מת מאוד אתם שאליו

 לחשוב תוכלו געגעים.
ח לימודים תחום על

לומ שכבר ואלה דש,
ב מהצלחה. ייהנו דים

 עליכם כספים ענייני
 זהירים, מאוד להיות

 על לסמוך אי-אפשר
 מיש- בני של הבטחות

 הם אם גם פחה,
 מלסכן הימנעו המצב. על להקל מתכוונים

 במישחקי״הגרלה. להשתתף או כספכם את
* * *

 מדוכאים די אתם לכם, קלה אינה זו תקופה
 פרידות טובה אינה הכללית וההרגשה

 גורמות עליכם שנכפו
ב בריאותיות. לבעיות

ן להת עשוי בחודש ז
 ממקום כסף סכום קבל

 וזה חשבתם, לא שעליו
מצב־ את קצת ישפר

ורד! במרס 30ה־ הרוח.
היו באפריל  קשים י

להס לא הקפידו מאוד,
בני־המיש־ עם תכסך

במ בני־הזוג. ועם פחה
 בצורה אליכם מתייחסים העבודה קום

עבודתכם. את מאוד ומעריכים חיובית
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הוחנ״ס

 לבסס כעת תוכלו עובדים אתם שבו במקום
 לכם להקשיב מוכנים אנשים מעמדכם, את

 קיימת פעולה. ולשתף
 והיא אחת, בעיה רק

 שאתם מדי הרב האמון
שה למי לתת נוטים
 יהיה מקוב. זה כרתם
 יותר להיות עליכם

 הכספי בתחום זהירים.
 כי אם שיפור, נראה
 בטוח יותר אבל איטי,

 השטח בעבר. מאשר
הנאה, גורם הרומאנטי

 בני הרגש. בחיי מדהימות הפתעות צפויות
 חברתכם. את מחפשים ודלי טלה מזל

* * *
 עבודה. ענייני על מושם זו בתקופה הדגש

 עדיין עליכם, עוברים חשובים שינויים
בטו מרגישים אינכם

 שמוטל והעומס חים,
 על מקל אינו עליכם

 עכשיו אבל ההרגשה.
אפש לפניכם נפתחות

 תוכלו חדשות. רויות
 ואל עצמכם את להוכיח
 שנקרא במה תזלזלו

וה ן6ה־ יחסי־ציבור.
ן  אבל מעייפים, מאוד ז

 קל יותר יהיה ן8מה־
 הקפידו מדאיגים, עדיין כספים ענייני ונעים.
 חשובים. וחפצים כספים לאבד שלא

* * *
 קשה ובעבודה בבית קלה, אינה התקופה

 שלא נדמה מקומכם. את למצוא לכם
ש מה את מעריכים

 זה וברגע עושים, אתם
 יותר דרך למצוא קל לא

 ועד במרס 28מה־ קלה.
 ימים יהיו באפריל 1ה־

מדכאים. ודי קשים
להר לא עלולים אתם

 התחום גם טוב. גיש
 טיפול דורש הכספי

 כל-כך לא מצבכם זהיר.
 המבטיח התחום טוב.

 להעמיק תוכלו כאן הרגש. חיי הם יותר
רומאנטיים. ביחסים לפתוח או קשרים

בנובמב-ר 22
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 כדאי נסיעות, המתכננים מביניכם אלה
 זה תקלות. מעט לא שצפויות בחשבון שיקחו

ב המתאים הזמן לא
סביבה. בו לשנות יותר

ב מתעכבים מיכתבים
 הטלפון ומכשיר דרך,
ב־ לבעיות. לגרום עלול

 קיימת ן9ב״ או ן 8
חד להיכרות אפשרות

 שיכול אדם עם שה
 בקידום מאוד לעזור

 אל שלכם. הקריירה
לי נסו אבל תתחייבו,

 לכם יגרום מישהו איטי. בקצב קשר צור
באפריל. ב־ן ישתנה זה אך קשה. רוח למצב

ו1ז ★ ★
 ולהגיע בעבודתכם להתרכז תוכלו השבוע

 יכירו אנשים רצון, משביעות לתוצאות
ה ובעבודה בהישגיכם

 מבצעים. שאתם קשה
 הזמן זה הכספי, בתחום
 לטווח תוכניות לתכנן

 כספי הישג צפוי הארוך,
 מלהיות הימנעו אך

ל תוכלו מדי, זהירים
 באינטואיציה השתמש

 ניחנתם שבה החזקה
 מצבכם. את לשפר כדי

 אתם הרומאנטי בתחום
 ידידויות השני. המין בני את ממגנטים

להתחיל. עומדים חדשה חברות או חדשות
* * *

ם חשדנים להיות תצטרכו השבוע רי הי  בכל וז
 להיות נוטים אתם להבטחות. הקשור

 ולשפוט מדי אופטימיים
 שאתם כפי הדברים את

לראותם. רוצים הייתם
 שתבינו מצפים הזוג בני
 בצורה התנהגותם את

 מוכנים אינם הם נכונה,
בת עצמם את להסביר

 הכספי בתחום זו. קופה
 גם אבל שיפור, צפוי
זהי להיות כדאי כאן
 מעבר להוציא ולא רים.

 30מה־ אולם נעימים, ן9וה־ 28ה־ שיש. למה
ומדכא. קשה יהיה באפריל 1ה־ ועד במארס
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